
Program for forår 2023.  

Side 1. 

 

Slægtshistorisk Forening 

Sønderjylland 
 

Program for foråret 2023. 
 

 

Evt. ændringer vil fremgå af foreningens website www.shfs.dk 

og foreningens Facebook-gruppe.  

Foreningens møder afholdes - hvis intet andet er nævnt - i lokaler i Multikulturhuset, Nørre 
Havnegade 15, 6400 Sønderborg.  
Der vil normalt være adgang til lokalerne mindst 15 minutter før mødets start.  

Møderne er - som hovedregel - åbne for ALLE interesserede, dog således at gæster (dvs. ikke-
medlemmer) betaler 50 kr. i entre ved foredrag mm.    
Ved særlige arrangementer kan entreen bortfalde eller være højere, hvilket vil være annonceret på 
foreningens website. 

Se mere under ”Praktiske oplysninger” på side 3. 

 
Lørdag den 21. januar 2023: kl. 10.00-ca. 15.00, Salen, Multikulturhuset, Nørre Havnegade 15, 
 6400 Sønderborg.  
 
Kl. 10.30: Foredraget ”Fæstebonden og slægtsforskeren” ved Ulrich Alster Klug, Fredericia. 

  
Langt de fleste af vore aner fra landet var fæstebønder. Det giver særlige 
udfordringer for slægtsforskeren. Hvad betød det, når en mand var fæstebonde? Og 
hvordan finder man frem til det relevante gods? Og hvordan kan oplysninger fra 
godsarkiverne hjælpe én videre i ens forskning?  
Ulrich giver dels teoretisk stof vedrørende fæstere og godser, dels hjælpemidler til at 
finde frem til godsarkiverne og deres spændende materialer, og endelig giver han 
nogle praktiske eksempler. 
 

Kl. 13.00: Foredraget: ”Faderskab og skilsmisse” ved cand.phil. Svend-Erik Christiansen, 
Brabrand. 

 
Mon ikke alle slægtsforskere er stødt på børn født udenfor ægteskab og ægteskaber 
endt i skilsmisse. I første del af foredraget kigges nærmere på den vanskelige 
sporing af de udlagte barnefædre og kildemulighederne gennem tiden. I anden del af 
foredraget ses på muligheden for skilsmisse og de skiftende regler omkring disse. 
Stikord til foredraget er adoption, alimentationssager, forligskommissioner, 
hustrubidrag og uægte børns navne.  

 
Foredragene afholdes i samarbejde med FolkeUniversitet.  

 
Mandag den 20. februar 2023: kl. 19.00-ca. 21.00, Lokale M3.3., Multikulturhuset,
 Nørre Havnegade 15, 6400 Sønderborg. 
 

Anders Vestergaard vil denne aften fortælle om sin erfaring med ”Skifter”. Hvordan 
kan skifter bidrage til vores slægtsforskning. Verificer slægtshistorien og gøre den 
mere spændende og levende. 
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Torsdag den 2. marts 2023: kl. 19.00-ca. 21.00, Lokale M3.3., Multikulturhuset,  
  Nørre Havnegade 15, 6400 Sønderborg. 
 

Foredraget: ”En herredsfoged i bondeklør Johann Dietrich von Lange i Broager 

1783-1796” ved historiker, dr.phil. Lars N. Henningsen, Aabenraa. 

 

En dag i august 1797 smækkede den tidligere herredsfoged, major Johann Dietrich 

von Lange, døren bag sig til sin flotte herredsfogedbolig i Broager i hertugdømmet 

Slesvig. En kommissionsdomstol havde dømt ham fra embedet, og nu måtte han 

flygte fra sin hidtidige virkekreds "i bar bluse og uden en skilling på lommen".   

 

Hans karriere er atypisk, og dog kan der spørges, om den kan tillægges et videre 

perspektiv. I det følgende vil vi følge Lange fra storhed til fald og se, om der i det 

isolerede hændelsesforløb er elementer, som mere alment bidrager til karakteristik af 

datidens forvaltningsskik og af forholdet mellem myndigheder og lokalbefolkning i 

1790'ernes Slesvig. 

 
Lørdag den 25. marts 2023: kl. 13.00-ca. 16.00, Salen, Multikulturhuset, Nørre Havnegade 15, 
 6400 Sønderborg. 
 

Kl. 13.00 Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne.  

  Indkaldelse udsendes til medlemmerne via mail i begyndelsen af marts 2023.  

Forslag til generalforsamlingen skal sendes til formanden via mail senest 8 dage før 

generalforsamlingen afholdes. 

Kl. 14.00-ca. 16.00: Foredraget ”Kirkebogen alene i verden? - om slægtsforskning mellem 

 1801 og 1834” ved Erik Kann, Virum. 

Du har sikkert også prøvet det: Anne Hansdatter født 1800, registreret helt normalt i 

folketællingen 1801 - men hvad så? 

Der er 33 år til næste folketælling, og det hele synes lige pludselig bare meget 

vanskeligere! Gennem en masse praktiske eksempler viser jeg, hvorledes du griber 

udfordringerne mellem 1801- og 1834-folketællingen an. Hvilke kilder findes der, 

hvilke metoder kan du anvende osv. Sandt nok, meget slægtsforskning er anderledes 

uden folketællinger i 33 år. Men det vigtigste er, at det absolut ikke er umuligt! 

Foredraget afholdes i samarbejde med FolkeUniversitet.  
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Praktiske oplysninger: 

Udover de ovennævnte møder arrangerer foreningen i nogle år også en række møder og kurser, 

hvoraf nogle er forbeholdt medlemmerne, mens andre er åbne for alle interesserede.  

 

Der er f.eks. oprettet nogle selvstændige studiekredse, der arbejder med forskellige emner (f.eks. 

gotiske tekster). Kontakt foreningens formand ang. studiekredsene, hvis du er interesseret i at 

deltage i eksisterende studiegrupper eller i at oprette en ny.  

 

Følg med på foreningens website www.shfs.dk for evt. ændringer i programmet og andre 

spændende arrangementer med fokus på slægtsforskning og historie. 

 

Sted:  

Medmindre andet er oplyst, afholdes arrangementerne i Multikulturhuset, Nørre Havnegade 15, 

6400 Sønderborg. 

Lokaleangivelser indledt med ”Mp” er i det gamle pakhus, mens lokaler angivet med ”M” er i den 
nye bygning. Tallene angiver etage og lokalenummer adskilt af punktum. Der er elevator til alle 
etager.  
Der må ikke medbringes mad og drikkevarer i mødelokalerne. Gæster henvises i stedet til Caféen i 

stueplan.  

 

Vær opmærksom på, at Multikulturhuset fra kl. 19 på hverdage overgår til selvbetjening og man 

derfor skal være oprettet som bruger for at kunne komme ind.  Kom derfor gerne i god tid.   

Lokalerne er så vidt muligt bestilt, så de er tilgængelige mindst 15 min. før mødets begyndelse.  

 

Parkering: 

Der henvises til parkeringsanlægget på Nørre Havnegade (indkørsel overfor Hotel Alsik, hvor de 

første 2 timer er gratis) eller til p-pladser under broen.  

 

Den lille p-plads overfor Multikulturhuset har kun få pladser og der er tidsbegrænset parkering. 

 

Entré:  

Møderne er - som hovedregel - åbne for ALLE interesserede, dog således at gæster (dvs. ikke-

medlemmer) betaler 50 kr. i entre.    

Ved særlige arrangementer kan entreen bortfalde eller være højere, hvilket vil være annonceret på 

foreningens website. 

 

Mød foreningen: 

Foreningen deltager ved forskellige arrangementer i lokalområdet, herunder deltager både 

foreningsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer ved flere husflidsudstillinger samt evt. møder på 

Rigsarkivet Aabenraa.  

 

Brug for hjælp? 

Der er mulighed for at søge hjælp til konkrete spørgsmål via foreningens website, Facebook-side 

eller ved at kontakte et bestyrelsesmedlem via mail. 

Bestyrelsen kan ikke besvare alle spørgsmål, men kan eventuelt henvise til en mulig løsning eller 

en anden slægtsforsker.  

 

Ved aftenmøder med foredrag vil der være begrænset mulighed for at få hjælp, mens der ved 

lørdags-arrangementer vil der være mulighed for at få hjælp og tips til slægtsforskning. 

 

Alternativt arrangerer Rigsarkivet Aabenraa en række møder med frivillige hjælpere på læsesalen 

den sidste torsdag i månederne januar til maj 2023. Se Rigsarkivets website under arrangementer.  


